




Stwórz atmosferę z kolorami KREISEL

Dzięki zastosowaniu kolorów mogą Państwo kreować określoną atmosferę lub nadać pomieszczeniom całkowicie nowy 

charakter. Niekoniecznie chodzi przy tym o ilość zastosowanych kolorów, lecz o odpowiednie skomponowanie różnych 

elementów tworzących tonację. Życie jest za kolorowe, aby spędzić je w otoczeniu białych, wytłaczanych tapet. 

Pozwólcie Państwo ponieść się kolorom i nowym inspiracjom. 

Doskonale wyważone niuanse, wyrafinowane kombinacje i techniki, porywają w nowy, pasjonujący wymiar. 

Nieskończona ilość wariacji gwarantuje dobranie indywidualnego odcienia kolorów fasad i pomieszczeń. 

Jasne kolory oddziałują lekko i przyjaźnie, wywołują wrażenie większej przestrzeni pomieszczeń. 

Ciemne kolory oddziałują mogą wywoływać uczucie intymności. Tworzą miłą atmosferę bliskości i przytulności  

oraz osobistego charakteru, oddziałują pobudzająco i aktywizująco. Zimne kolory tworzą dystans, są pasywne  

i wywołują wrażenie prostoty oraz funkcjonalności. Oddziałują one uspokajająco i odświeżająco.  

W świecie farb i materiałów KREISEL nieustannie kreowane są nowe akcenty przemyślanych koncepcji, harmonizujących 

relacje człowieka i architektury. Kolor odkryty na nowo daje możliwość stworzenia atrakcyjnych przestrzeni życiowych  

o niepowtarzalnej atmosferze.
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Wydawca: 

Tablice stanowią jedynie poglądową prezentację kolorów 
produktów i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek 
reklamacji. Odstępstwa kolorystyczne są możliwe.
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Lidka, Beata i Dorota 20  
– studentki

Rozkoszują się życiem  
i podróżami po świecie.

Odskocznią od codzienności 
są wypady na zakupy do 
H&M oraz IKEI.



Kolor żółty symbolizuje światło słoneczne, 
przekonanie i witalność życiową, jak 
również jesień i dojrzałość. 
Wiele ludów, żyjących blisko natury 
czciło słońce jak boga. Starożytni Grecy 
wyobrażali sobie, że przyodziany w żółtą 
szatę bóg słońca – Helios, przemierza 
niebiosa rydwanem zaprzężonym w cztery 
ogniste róże.

Pozytywne skojarzenia z kolorem żółtym:
światło, słońce, olśnienie, jasność, ożywienie, kreatywność, zapach kwiatów, złoto, opty-
mizm, rozbawienie, radość życia, przyjemność, przyjazne nastawienie

sole
jest synonimem: dojrzałości, ciepła,  
optymizmu, przestrzeni, otwartości, siły, 
sukcesu, szczęścia 
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... do wewnątrz 

Odcienie: 
Kreisel oferuje różne odcienie nasycenia dla danego koloru.

Sole w pomieszczeniach oddziałuje na 
umysł w sposób pobudzający i ożywiający. 

24036 53% 26154 18% 20164 83% 20227 68%

20231 73% 20310 78% 20239 83% 20243 87%
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... na zewnątrz 
Budynek w tonacji Sole integruje się z otoczeniem, 
jak słoneczny klejnot.

Warianty bieli i szarości
Kreisel oferuje dla danej tonacji dopasowane odcienie bieli i szarości.

24719 81% 22278 12% 20227 68% 20239 83%

27187 45% 27191 54% 27195 70% 20543 85%
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Joanna 27 – młoda lekarka 

Pod swoim fartuchem lekarskim 
nosi kolorowe rzeczy, kocha 
niezależność, mimo to czasem 
przyjmuje zaproszenia na kolację 
przy świecach od przystojnych 
mężczyzn.



Kolor pomarańczowy jest kojarzony ze 
źródłem energii po wyczerpaniu fizycznym 
lub duchowym. Reprezentuje siłę witalną 
i aktywność. Ciepło tego koloru jest 
nieuniknione.
Nastrój: pomarańczowy jest kolorem 
radości, zabawy, towarzyskiego 
usposobienia. Akcentuje bezpieczeństwo, 
przytulność i ciepło emocjonalne. 

Pozytywne skojarzenia z kolorem Arancio: 
zabawa, przyjemność, towarzystwo, energia, aktywność, ciepło, modne trendy, przełom

arancio
jest synonimem: radości, energiczności, 
zabawy, rozbawienia, siły w działaniu, 
wytrwałości 
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... do wewnątrz 

Odcienie: 
Kreisel oferuje różne odcienie nasycenia dla danego koloru.

Arancio w pomieszczeniach aktywnie wpływa na 
odprężenie i koi duszę.

27258 21% 28010 85% 21402 21% 21477 33%

21181 48% 21185 60% 21189 71% 21193 80%
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... na zewnątrz 
Budynki w tonacji ze świata Arancio prezentują się 
przyjaźnie i emanują ciepłem.

Warianty bieli i szarości
Kreisel oferuje dla danej tonacji dopasowane odcienie bieli i szarości.

27258 21% 22653 11% 21477 33% 21402 21%

27112 42% 27116 51% 27120 69% 21043 79%
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Dagmara 29 – reporterka

Zna zawartość garderoby  
Victorii Beckham, ma swojego 
ulubionego fryzjera, krawca  
i wizażystę. Serca mężczyzn 
podbija błyskawicznie.



Kolor czerwony używany jest  
w sytuacjach osłabienia naszych sił 
życiowych. Podnosi poziom naszej  
energii i wzmacnia siłę ducha, ponieważ 
czerwień pobudza wszystkie  
procesy w organizmie, stymuluje 
aktywność przemiany materii i znacząco 
oddziałuje na system nerwowy.

Pozytywne skojarzenia z kolorem czerwonym: 
szczęście, radość z życia, energia, aktywność, miłość, seksualność, erotyka, rozkosz, 
pokusa, siła, ogień, upał, ciepło, pożądanie, krew

rosso
jest synonimem: aktywności, dynamiki, 
niebezpieczeństwa, temperamentu, 
gniewu, ciepła
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... do wewnątrz 

Odcienie: 
Kreisel oferuje różne odcienie nasycenia dla danego koloru.

Tonacja Rosso tworzy ożywiające i ciepłe przestrzenie, 
wpływające na zwiększenie aktywności.

25362 66% 22653 11% 22278 26%

22282 26% 22286 38% 22290 58% 22294 73%

28010 85%
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... na zewnątrz 
Budynki w tonacji Rosso wyróżniają się wyjątkową 
wytwornością i dominują nad okolicznym sąsiedztwem.

Warianty bieli i szarości
Kreisel oferuje dla danej tonacji dopasowane odcienie bieli i szarości.

20164 83% 20302 59% 22278 26% 22653 11%

27262 30% 27266 40% 27270 64% 22219 76%
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Kamila 33 – handluje 
dziełami sztuki 

Puccini, Van Gogh i Thomas 
Mann, stanowią trzy stałe 
elementy w jej kalendarzu, 
tak jak londyński Tate i no-
wojorski Guggenheim.



Fiolet uznawany jest za kolor uduchowienia 
i spirytualności. Sprzyja równowadze 
duchowej i sile podejmowania decyzji. 
Może jednak oddziaływać w sposób 
dwojaki: mistyczny oraz magiczny. 
Kolor fioletowy charakteryzuje się silnym 
oddziaływaniem medytacyjnym. Wpływa 
na podświadomość i wykorzystywany jest, 
jako wsparcie terapeutyczne przy głębokich 
problemach psychologicznych.

Pozytywne skojarzenia z kolorem fioletowym:
wyjątkowość, oryginalność, modne trendy, magia, fantazja

viola
jest synonimem: wrażliwości, intuicji,
inspiracji, magii, wolności, godności
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... do wewnątrz 

Odcienie: 
Kreisel oferuje różne odcienie nasycenia dla danego koloru.

Dzięki zastosowaniu tonacji Viola powstają pomieszczenia 
niemalże arystokratyczne.

23228 11% 23378 9% 23386 52%

23528 16% 23532 28% 23536 47% 23540 64%

28010 85%
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... na zewnątrz 
Tonacja Viola nadaje budynkom ekskluzywny 
charakter.

Warianty bieli i szarości
Kreisel oferuje dla danej tonacji dopasowane odcienie bieli i szarości.

24119 72% 23386 52% 23386 28%

27483 33% 27341 51% 27345 62% 23319 80%

20227 68%

Odcienie: 
Kreisel oferuje różne odcienie nasycenia dla danego koloru.
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Krzysztof 40 - urzędnik 

Jego skuter błyszczy w 
słońcu – z tego jest znany 
wśród swoich kumpli. Jego 
rodzina niestety nie wie, czy 
więcej dymu daje Krzysztof 
czy jego grill.



 

Kolor niebieski oddziałuje uspokajająco  
i odprężająco. Kolor ten optymalnie nadaje 
się w celu osiągnięcia wewnętrznej  
i zewnętrznej harmonii oraz wyciszenia  
stresu i zabiegania. 
Kolor ten rozluźnia skurcze o podłożu  
nerwowym, mięśnie odpoczywają i serce  
uspokaja rytm. Symbolizuje energię 
przywracającą równowagę naszego  
organizmu.

Pozytywne skojarzenia z kolorem niebieskim: 
sympatia, harmonia, przyjazne usposobienie, odległość, przestrzeń, przyjaźń, 
nieskończoność, wierność, tęsknota, odprężenie, cisza

acqua
jest synonimem: przyjaźni, zadowolenia, 
ciszy, wewnętrznego spokoju,
przyjaznego usposobienia
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... do wewnątrz 

Odcienie: 
Kreisel oferuje różne odcienie nasycenia dla danego koloru.

Dzięki zastosowaniu tonacji  Acqua pomieszczenia 
uzyskują większą przestrzeń i uspokajające 
oddziaływanie. W kombinacji z ciepłymi odcieniami 
redukcji ulega zimno koloru.

28010 85% 20227 68% 24403 15% 24415 46%

24478 32% 24482 62% 24486 73% 24419 62%
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... na zewnątrz 
Fasady w tonacji  Acqua  integrują się z otoczeniem 
w sposób przyjazny i harmonijny, stapiając się przy 
słonecznej pogodzie z kolorem nieba.

Warianty bieli i szarości
Kreisel oferuje dla danej tonacji dopasowane odcienie bieli i szarości.

27570 76% 20093 82% 24415 46% 24403 15%

27266 40% 27416 55% 27420 74% 24194 74%
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Ania 32  – florystka

Pracująca na własną rękę 
florystka odpoczywa najlepiej 
w czasie długich spacerów 
oraz przy filiżance indyjskiej 
herbaty z upraw fair trade. 



Kolor zielony sprzyja takim cechom,  
jak altruizm, wytrwałość, tolerancja  
i zadowolenie. 
W medycznej terapii kolorów, zieleń 
uznawana jest za kolor, który pozwala 
utrzymać balans rytmu serca i nerek. 
Zieleń kojarzymy z wiosną, łąkami, polami 
i lasami.

Pozytywne skojarzenia z kolorem zielonym: 
przyroda, życie, żywotność, naturalność, wiosna, nadzieja, ufność, świeżość, 
wytrawność, wiek młodzieńczy.

natura
jest synonimem: asertywności, 
wytrwałości, odprężenia
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... do wewnątrz 

Odcienie: 
Kreisel oferuje różne odcienie nasycenia dla danego koloru.

Pomieszczenia w tonacjach  Natura są świeże  
oraz naturalne i kojarzą się ze spokojem przyrody.

25145 82% 25354 33% 25587 51%

25579 37% 25591 58% 25595 65% 25520 86%

23157 71%
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... na zewnątrz 
Natura nadaje budynkom naturalną charyzmę,  
co stanowi atrakcję wizualną szczególnie w zgaszonej 
szarości dużych miast.

Warianty bieli i szarości
Kreisel oferuje dla danej tonacji dopasowane odcienie bieli i szarości.

25137 51% 25279 25% 25587 47% 25354 33%

27183 30% 27187 45% 27191 54% 25066 67%

Odcienie: 
Kreisel oferuje różne odcienie nasycenia dla danego koloru.
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Agnieszka 38 – była artystka 
awangardowa

Skórzana walizka i gitara 

przywołują wspomnienia z lat  

artystycznych poszukiwań – dziś 

w witrynie nad jej atelier możecie 

podziwiać jej  własną kolekcję 

stylowych ubrań.



Kolor brązowy posiada szeroką paletę 
kolorystyczną od zielonych, przez żółte 
i czerwone odcienie brązu do głębokich 
odcieni czarnego brązu. 
Kolor brązowy wywołuje kameralny nastrój 
szczególnie w połączeniu z dodatkami  
z ceramiki i ratanu w brązowych  
odcieniach. To zestawienie naturalnych 
materiałów nadaje pomieszczeniom  
mieszkalnym przytulny wygląd.

Pozytywne skojarzenia z kolorem brązowym: 
zmysłowość, wygoda, dopasowanie, ciężkość, powściągliwość

terra
jest synonimem: ziemi, przyrody, drzew, 
bezpieczeństwa, spokoju, ciepła
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... do wewnątrz 

Odcienie: 
Kreisel oferuje różne odcienie nasycenia dla danego koloru.

Pomieszczenia w tonacji Terra zakorzeniają 
mieszkańców sprowadzając ich na rodzinny grunt.

28088 85% 26529 15% 26083 32%

26162 38% 26087 52% 26091 60% 26095 77%

20227 68%
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... na zewnątrz 
Rodzimy i naturalny – to atrybuty koloru wywoływane 
dzięki zastosowaniu tonacji Terra na fasadach.

Warianty bieli i szarości
Kreisel oferuje dla danej tonacji dopasowane odcienie bieli i szarości.

21481 47% 20618 80% 26083 32% 26529 15%

27033 21% 27037 32% 27045 64% 26470 77%

Odcienie: 
Kreisel oferuje różne odcienie nasycenia dla danego koloru.
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Piotr 31 - model 

Wygląd jest jego kapitałem –  
lubi wyłącznie najlepsze  
materiały i szlachetne dodatki.  
Szczyci się wspinaczką  
na Ayers Rock.



Szary jest kolorem obojętności, oddziałuje 
neutralnie i wiarygodnie. Szarość potrafi 
uczynić coś szczególnego: nadaje  
mieszkaniu subtelną elegancję. Wraz ze 
swoją wyrafinowaną powściągliwością 
wytwarza w przestrzeni szczególne 
oddziaływanie i pozwala na podkreślenie 
wszystkich innych kolorów na pierwszym 
planie. 

Pozytywne skojarzenia z kolorem szarym: 
wiarygodność, neutralność, wyważenie, subtelność, powściągliwość, inteligencja, 
mądrość, przytulność.

pura
jest synonimem: neutralności, refleksji, 
rzeczowości, prostoty
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... do wewnątrz 

Odcienie: 
Kreisel oferuje różne odcienie nasycenia dla danego koloru.

Pomieszczenia ze świata kolorów  Pura  jawią się 
w sposób rzeczowy i neutralny, emanując optymalną 
atmosferą dla pracy umysłowej.

22653 11% 27479 14% 27483 33%

27333 31% 27487 51% 27491 63% 27495 82%

28010 85%
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... na zewnątrz 
Pura  integruje budynek w każdym otoczeniu 
kolorystycznym, unikając przeciwstawnych impulsów 
kolorystycznych.

Warianty bieli i szarości
Kreisel oferuje dla danej tonacji dopasowane odcienie bieli i szarości.

20227 68% 25587 47% 27483 33% 27479 14%

27554 26% 27558 41% 27562 53% 27566 66%

Odcienie: 
Kreisel oferuje różne odcienie nasycenia dla danego koloru.
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Arleta 22 – tancerka  
baletowa 

Tańczy, od kiedy zaczęła  
chodzić, albo i dłużej.  
Marzy o Jeziorze Łabędzim  
w rosyjskim balecie  
narodowym, wegetariańskie 
specjały popija źródlaną  
wodą.



Pod względem fizycznym biel jest sumą 
wszystkich kolorów. 
Nie posiada żadnych negatywnych  
konotacji, stanowiąc najbardziej doskonały 
kolor. Symbolizuje: światło, wiarę, 
perfekcję, dobro, początek, nowość, 
czystość, niewinność, skromność, prawdę, 
neutralność, mądrość, naukę, dokładność.

Pozytywne skojarzenia koloru białego: 
niewinność, częstość, świętość, przestrzeń

bianco
jest synonimem: czystości, doskonałości, 
ochrony, jedności, dobrego samopoczucia
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... do wewnątrz 

Odcienie: 
Kreisel oferuje różne odcienie nasycenia dla danego koloru.

Bianco dopasowuje się odpowiednim niuansem barwy 
do każdej innej tonacji kolorystycznej, przejmując tym 
samym jej oddziaływanie kolorystyczne. 

28070 79% 28014 84%

28010 85% 28012 80% 28016 85% 28018 85%

25587 47% 20227 68%
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... na zewnątrz 
Klasyczne fasady Bianco przy lekkim zabarwieniu 
sięgają ponad tradycyjne standardy, nadając budynkom 
nowy aromat kolorystyczny, charakteryzujący się 
świeżością i nowoczesnością.

Warianty bieli i szarości
Kreisel oferuje dla danej tonacji dopasowane odcienie bieli i szarości.

26529 15% 28014 84% 28070 79%

28076 83% 28078 84%

55074 44%

Odcienie: 
Kreisel oferuje różne odcienie nasycenia dla danego koloru.
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Farby zewnętrzne
FARBA AKRYLOWA 001

Zastosowanie:
• do wykonywania pokryć malarskich na takich podłożach jak: 

tynki cementowe i cementowo-wapienne, cienkowarstwowe 
tynki mineralne i dyspersyjne, betony, materiały gipsowe, płyty 
gipsowo-kartonowe

• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• wodoodporna
• mrozoodporna
• hydrofobowa
• ekologiczna
• nietoksyczna
• odporna na UV

Dane techniczne:
• dobrze kryjąca
• zużycie: ok. 150-300 ml/m2 (w zależności od chłonności  

i struktury podłoża) 
• kolor: biały lub 406 barw 
• odporność powłoki na szorowanie: ≥ 5000 cykli
• czas wysychania powłoki: ok. 12 godzin

Forma dostawy:
pojemniki plastikowe:
• 5l na paletach po 80 szt.
• 15l na paletach po 33 szt.

FARBA
SILIKATOWA 002

Zastosowanie:
• do wykonywania pokryć malarskich na takich podłożach jak: 

tynki cementowe i cementowowapienne, cienkowarstwowe tynki 
mineralne, betony, materiały gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe

• szczególnie polecana w ochronie zabytków do ich renowacji  
i remontu

• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• wodoodporna
• mrozoodporna
• wysoce paroprzepuszczalna
• doskonałe wiązanie z podłożem
• hydrofobowa
• ekologiczna
• nietoksyczna
• odporna na UV
• odporna na porastanie
• dobrze kryjąca

Dane techniczne:
• zużycie: ok. 150-300 ml/m2 (w zależności od chłonności  

i struktury podłoża)
• kolor: biały lub 229 barw
• odporność powłoki na szorowanie na mokro: ≥ 5000 cykli
• czas wysychania powłoki: ok. 12 godzin

Forma dostawy:
pojemniki plastikowe:
• 5l na paletach po 80 szt.
• 15l na paletach po 33 szt.
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FARBA
SILIKONOWA 003

Zastosowanie:
• do wykonywania pokryć malarskich na takich podłożach jak:  

tynki cementowe i cementowo-wapienne, cienkowarstwowe  
tynki mineralne, akrylowe, silikonowe, silikatowe, betony,  
materiały gipsowe, płyty g-k

• szczególnie polecana do renowacji obiektów zabytkowych  
i budynków narażonych na niekorzystne działanie czynników 
zanieczyszczenia środowiska jak np. smog, kwaśne deszcze

Cechy produktu:
• wodo i mrozoodporna
• paroprzepuszczalna
• elastyczna
• wysoce hydrofobowa
• ekologiczna
• nietoksyczna
• odporna na UV
• łatwo zmywalna
• właściwości samoczyszczące
• super krycie

Dane techniczne:
• zużycie: ok. 150-300 ml/m2 (w zależności od chłonności  

i struktury podłoża)
• kolor: biały lub 252 barwy
• odporność powłoki na szorowanie na mokro: ≥ 5000 cykli
• czas wysychania powłoki: ok. 12 godzin

Forma dostawy:
pojemniki plastikowe:
• 5l na paletach po 80 szt.
• 15l na paletach po 33 szt.

FARBA SILIKONOWA
003C CALIFORNIA

Zastosowanie:
• do wykonywania pokryć malarskich na takich podłożach jak:  

tynki cementowe i cementowo-wapienne, cienkowarstwowe  
tynki mineralne, akrylowe, silikonowe, silikatowe, betony,  
materiały gipsowe, płyty g-k

• szczególnie polecana do renowacji obiektów zabytkowych  
i budynków narażonych na niekorzystne działanie czynników 
zanieczyszczenia środowiska jak np. smog, kwaśne deszcze itp.

• do wewnątrz i na zewnątrz

Cechy produktu:
• wodo i mrozoodporna
• paroprzepuszczalna
• elastyczna
• wysoce hydrofobowa
• ekologiczna
• nietoksyczna
• odporna na UV
• łatwo zmywalna
• właściwości samoczyszczące
• super krycie

Dane techniczne:
• zużycie: ok. 150-300 ml/m2 (w zależności od chłonności  
i struktury podłoża)
• kolor: biały lub 128 barw California I i 80 barw California II
• odporność powłoki na szorowanie na mokro: ≥ 5000 cykli
• czas wysychania powłoki: ok. 12 godzin

Forma dostawy:
pojemniki plastikowe:
• 15l na paletach po 33 szt.
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Farby zewnętrzne

FARBA SISI 004
Zastosowanie:
• do wykonywania pokryć malarskich na takich podłożach jak:  

tynki cementowe i cementowo-wapienne, cienkowarstwowe 
tynki mineralne, akrylowe, betony, materiały gipsowe, płyty  
gipsowo-kartonowe szczególnie polecana do renowacji  
budynków narażonych na niekorzystne działanie czynników 
zanieczyszczenia środowiska jak np. smog, kwaśne deszcze itp.

• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• wodoodporna
• mrozoodporna
• paroprzepuszczalna
• hydrofobowa
• ekologiczna
• nietoksyczna
• odporna na UV
• zmywalna
• dobrze kryjąca

Dane techniczne:
• zużycie: ok. 150-300 ml/m2 (w zależności od chłonności  

i struktury podłoża)
• kolor: biały lub 229 barw
• odporność powłoki na szorowanie na mokro: ≥ 5000 cykli
• czas wysychania powłoki: ok. 12 godzin

Forma dostawy:
pojemniki plastikowe:
• 5l na paletach po 80 szt.
• 15l na paletach po 33 szt.

FARBA
EGALIZACYJNA 005

Zastosowanie:
• do nakładania na świeże cienkowarstwowe tynki mineralne 

barwione w masie
• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• wodo i mrozoodporna
• wysoce paroprzepuszczalna
• elastyczna
• wysoce hydrofobowa
• ekologiczna
• nietoksyczna
• odporna na UV
• łatwo zmywalna
• właściwości samoczyszczące

Dane techniczne:
• zużycie: ok. 150-300 ml/m2 (w zależności od chłonności  

i struktury podłoża)
• kolor: biały lub 320 barw
• odporność powłoki na szorowanie na mokro: ≥ 5000 cykli
• czas wysychania

Forma dostawy:
pojemniki plastikowe:
• 5l na paletach po 80 szt.
• 15l na paletach po 33 szt.
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FARBA 
NANOTECH 006

Zastosowanie:
• do wykonywania pokryć malarskich na takich podłożach jak:  

tynki cementowe i cementowo-wapienne, cienkowarstwowe  
tynki mineralne, akrylowe, silikonowe, silikatowe, betony,  
materiały gipsowe, płyty g-k

• szczególnie polecana do renowacji obiektów zabytkowych  
i budynków narażonych na niekorzystne działanie czynników 
zanieczyszczenia środowiska jak np. smog, kwaśne deszcze itp.

• do wewnątrz i na zewnątrz

Cechy produktu:
• wodo i mrozoodporna
• paroprzepuszczalna
• elastyczna
• wysoce hydrofobowa
• ekologiczna i nietoksyczna
• odporna na UV
• łatwo zmywalna
• właściwości samoczyszczące
• odporna na porastanie
• super krycie

Dane techniczne:
• zużycie: ok. 150-300 ml/m2 (w zależności od chłonności  

i struktury podłoża)
• kolor: biały lub 252 barwy
• odporność powłoki na szorowanie na mokro: ≥ 5000 cykli
• czas wysychania powłoki: ok. 12 godzin

Forma dostawy:
pojemniki plastikowe:
• 5l na paletach po 80 szt.
• 15l na paletach po 33 szt.

FARBA NA RYSY 007
Zastosowanie:
• do wykonywania pokryć malarskich na tynkach cementowo- 

wapiennych lub innych podłożach mineralnych z rysami  
skurczowymi do 0,5 mm

• może mieć zastosowanie także do tradycyjnego malowania 
powierzchni budowlanych

• do wewnątrz i na zewnątrz

Cechy produktu:
• na bazie specjalnego, trwale elastycznego polimeru
• wodoodporna
• mrozoodporna
• odporna na UV
• dobrze kryjąca
• paroprzepuszczalna

Dane techniczne:
• zużycie: 200-300 ml/m2 (w zależności od chłonności 
i struktury podłoża)
• kolor: biały lub 406 barw
• odporność na szorowanie na mokro: ≥ 2000 cykli
• czas wysychania powłoki: ok. 12 godzin  

Forma dostawy:
pojemniki plastikowe:
• 5l na paletach po 80 szt.
• 15l na paletach po 33 szt.
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Farby wewnętrzne
FARBA
LATEKSOWA 011

Zastosowanie:
• do malowania powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach 

mieszkalnych jak i użyteczności publicznej i przemysłowych oraz 
obiektów służby zdrowia (gabinety, sale operacyjne itp.)

• na takie podłoża jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, 
tynki i gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i inne podłoża 
mineralne

• •do wewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• super krycie
• odporna na szorowanie
• wydajna
• półmatowa lub matowa
• ekologiczna
• niekapiąca

Dane techniczne:
• zużycie przy jednokrotnym malowaniu: ok. 80 ml/m²
• kolor: 252 barwy
• gęstość objętościowa: ok. 1,41 g/cm³
• odporność na ścieranie na mokro: ≥ 10000 cykli
• ubytek grubości powłoki przy szorowaniu na mokro: 4,2 μm  

po 200 cyklach

Forma dostawy:
pojemniki plastikowe:
• 2,5l na paletach po 100 szt.
• 5l na paletach po 80 szt.

FARBA SUPER BIAŁA
012 AKRYLOWA

Zastosowanie:
• do malowania powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach 

mieszkalnych oraz użyteczności publicznej i przemysłowych
• na takie podłoża jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, 

tynki i gładzie gipsowe, płyty gipsowo- kartonowe i inne podłoża 
mineralne

• do wewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• super krycie
• extra biała
• wydajna
• matowa

Dane techniczne:
• zużycie przy jednokrotnym malowaniu: ok. 100 ml/m²
• gęstość objętościowa: ok. 1,45 g/cm³ (+/- 10%)
• odporność na tarcie na sucho: odporna
• czas schnięcia powierzchniowego: około 1 godziny
• krycie jakościowe: III

Forma dostawy:
pojemniki plastikowe:
• 18l na paletach po 33 szt.
• 10l na paletach po 33 szt.
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FARBA COLOR 014
AKRYLOWA

Zastosowanie:
• do malowania powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach 

mieszkalnych oraz użyteczności publicznej i przemysłowych
• na takie podłoża jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, 

tynki i gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i inne podłoża 
mineralne

• do wewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• super krycie
• wydajna
• matowa

Dane techniczne:
• zużycie przy jednokrotnym malowaniu: ok. 100 ml/m²
• kolor: 406 barw
• gęstość objętościowa: ok. 1,42 g/cm³ 
• odporność na tarcie na sucho: odporna
• czas schnięcia powierzchniowego: około 1 godziny
• krycie jakościowe: II

Forma dostawy:
pojemniki plastikowe:
• 2,5l na paletach po 80 szt.
• 5l na paletach po 80 szt.

FARBA MINERALNA
STRUKTURALNA 071

Zastosowanie:
• do maszynowego wykonywania dekoracyjnej powłoki  

w systemie ocieplania stropów garażowych 
• na przygotowaną wełnę mineralną lamelową
• do wewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• wodoodporna
• dobra przyczepność
• bardzo wysoka paroprzepuszczalność
• niepalna
• odporna na uderzenia

Dane techniczne:
• zużycie suchej mieszanki: ok. 1,2 kg/m2

• gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,02 g/cm3

• odporność na występowanie rys skurczowych: brak rys
• uziarnienie: 1 mm

Forma dostawy:
• worki 25 kg na paletach po 48 szt.
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Tynki zewnętrzne
AKRYTYNK 010
cienkowarstwowy tynk akrylowy

Zastosowanie:
• do ręcznego i mechanicznego wykonywania dekoracyjnych, 

pocienionych wypraw tynkarskich
• możliwość mechanicznego nakładania faktury baranek 1,5 i 2,0 

mm bez konieczności zacierania
• na podłożach betonowych, mineralnych tynkach podkładowych, 

płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych oraz na 
warstwie zbrojonej w systemach ociepleń, ze styropianem

• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• wodoodporny
• mrozoodporny
• faktura drapana (kornikowa, rowkowa) lub ziarnista (baranek)
• wysoka przyczepność
• wysoka elastyczność

Dane techniczne:
• zużycie dla faktury: 
BARANEK: 1,5mm - ok. 2,4 kg/m2, 2 mm - ok. 3,4 kg/m2,  
3 mm - ok. 5 kg/m2

DRAPANA: 1,5 mm - ok. 2,4 kg/m2, 2 mm - ok. 2,4 kg/m2 , 
3 mm - ok. 3,7 kg/m2

• kolorystyka: paleta 406 kolorów
• uziarnienie: 1,5; 2 i 3 mm
• gęstość objętościowa: ok. 1,90 g/cm3

Forma dostawy:
• wiadra 25 kg na paletach po 33 szt. 

AKRYTYNK 010C
CALIFORNIA
cienkowarstwowy tynk akrylowy

Zastosowanie:
• do ręcznego i mechanicznego wykonywania dekoracyjnych, 

pocienionych wypraw tynkarskich w palecie barw California
• możliwość mechanicznego nakładania faktury baranek 1,5  

i 2,0 mm bez konieczności zacierania
• na podłożach betonowych, mineralnych tynkach podkładowych, 

płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych oraz na 
warstwie zbrojonej w systemach ociepleń, ze styropianem

• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• wodoodporny
• mrozoodporny
• faktura ziarnista (baranek)
• wysoka przyczepność
• wysoka elastyczność

Dane techniczne:
• zużycie dla faktury:
BARANEK: 1,5 mm - ok. 2,4 kg/m2, 2 mm - ok. 3,4 kg/m2

• uziarnienie: 1,5; 2 mm
• kolorystyka: paleta 128 kolorów
• California I i 80 kolorów California II
• gęstość objętościowa: ok. 1,90 g/cm3

Forma dostawy:
• wiadra 25 kg na paletach po 33 szt. 
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SILIKATYNK 020
cienkowarstwowy tynk silikatowy 
(krzemianowy)

Zastosowanie:
• do ręcznego i mechanicznego wykonywania dekoracyjnych, 

pocienionych wypraw tynkarskich
• możliwość mechanicznego nakładania faktury baranek 1,5  

i 2,0 mm bez konieczności zacierania
• na podłożach betonowych, mineralnych tynkach podkładowych, 

płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych oraz na 
warstwie zbrojonej w systemach ociepleń

• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• wodoodporny i mrozoodporny
• wysoka przyczepność
• dobra elastyczność
• wysoka paroprzepuszczalność
• wysoka trwałość
• odporność na porastanie biologiczne
• krystaliczne wiązanie z podłożem

Dane techniczne:
• zużycie dla faktury:
BARANEK: 1,5 mm - ok. 2,4 kg/m2, 2 mm - ok. 3,4 kg/m2,  
3 mm - ok. 5,0 kg/m2

DRAPANA: 1,5 mm - ok. 1,7 kg/m2, 2 mm - ok. 2,4 kg/m2,  
3 mm - ok. 3,7 kg/m2

• kolorystyka: paleta 229 kolorów
• uziarnienie: 1,5; 2 i 3 mm
• gęstość objętościowa: ok. 1,85 g/cm3

Forma dostawy:
• wiadra 25 kg na paletach po 33 szt. 

SILIKATYNK Z 021
SYSTEM ZIMOWY
cienkowarstwowy tynk silikatowy

Zastosowanie:
• do ręcznego i mechanicznego wykonywania dekoracyjnych, 

pocienionych wypraw tynkarskich
• możliwość mechanicznego nakładania faktury baranek  

1,5 i 2,0 mm bez konieczności zacierania
• na podłożach betonowych, mineralnych tynkach podkładowych, 

płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych oraz na 
warstwie zbrojonej w zimowym systemie ociepleń

• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• wodoodporny i mrozoodporny
• wysoka przyczepność
• dobra elastyczność i trwałość
• wysoka paroprzepuszczalność
• odporność na porastanie biologiczne
• krystaliczne wiązanie z podłożem
• wczesna odporność na działanie mrozu

Dane techniczne:
• zużycie dla faktury:
BARANEK: 1,5 mm - ok. 2,4 kg/m2, 2 mm - ok. 3,4 kg/m2,  
3 mm - ok. 5,0 kg/m2

DRAPANA: 1,5 mm - ok. 1,7 kg/m2, 2 mm - ok. 2,4 kg/m2, 
3 mm - ok. 3,7 kg/m2

• kolorystyka: paleta 229 kolorów
• uziarnienie: 1,5; 2 i 3 mm
• gęstość objętościowa: ok. 1,85 g/cm3

Forma dostawy:
• wiadra 25 kg na paletach po 33 szt. 
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Tynki zewnętrzne
SILIKOTYNK 030
cienkowarstwowy tynk silikonowy

Zastosowanie:
• do ręcznego i mechanicznego wykonywania dekoracyjnych, 

pocienionych wypraw tynkarskich
• możliwość mechanicznego nakładania faktury baranek 1,5  

i 2,0 mm bez konieczności zacierania
• na podłożach betonowych, mineralnych tynkach podkładowych, 

płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych oraz na 
warstwie zbrojonej w systemach ociepleń, systemów ociepleń  
z wełną mineralną i styropianem

• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• wodo i mrozoodporny
• wysoka przyczepność i elastyczność
• wysoka paroprzepuszczalność
• wysoka trwałość, odporność na UV
• odporność na porastanie biologiczne
• wysoce hydrofobowy

Dane techniczne:
• zużycie dla faktury:
BARANEK: 1,5 mm - ok. 2,4 kg/m2, 2 mm - ok. 3,4 kg/m2,  
3 mm - ok. 5,0 kg/m2

DRAPANA: 1,5 mm - ok. 1,7 kg/m2, 2 mm - ok. 2,4 kg/m2,  
3 mm - ok. 3,7 kg/m2

• kolorystyka: paleta 406 kolorów
• uziarnienie: 1,5; 2 i 3 mm
• gęstość objętościowa: ok. 1,80 g/cm3

Forma dostawy:
• wiadra 25 kg na paletach po 33 szt.

SILIKON PROTECT 031
cienkowarstwowy nanotynk silikonowy

Zastosowanie:
• do ręcznego i mechanicznego wykonywania dekoracyjnych, 

pocienionych wypraw tynkarskich
• na podłożach betonowych, mineralnych tynkach podkładowych, 

płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych,  
na warstwie zbrojonej w systemach ociepleń, z wełną mineralną 
i styropianem

• do miejsc obciążonych biologicznie
• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• wodo i mrozoodporny
• wysoka przyczepność i elastyczność
• dobra paroprzepuszczalność
• odporność na porastanie biologiczne,odporność na UV
• wysoce hydrofobowy i trwały
• na bazie nanotechnologii
• właściwości samoczyszczące

Dane techniczne:
• zużycie dla faktury:
BARANEK: 1,5 mm - ok. 2,4 kg/m2, 2 mm - ok. 3,4 kg/m2,  
3 mm - ok. 5,0 kg/m2

DRAPANA: 1,5 mm - ok. 1,7 kg/m2, 2 mm - ok. 2,4 kg/m2, 
3 mm - ok. 3,7 kg/m2

• kolorystyka: paleta 406 kolorów
• gęstość objętościowa:ok. 1,80 g/cm3

• uziarnienie: 1,5; 2 i 3 mm

Forma dostawy:
• wiadra 25 kg na paletach po 33 szt.
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SISITYNK 040
cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy

Zastosowanie:
• do ręcznego i mechanicznego wykonywania dekoracyjnych, 

pocienionych wypraw tynkarskich
• możliwość mechanicznego nakładania faktury baranek 1,5  

i 2,0 mm bez konieczności zacierania
• na podłożach betonowych, mineralnych tynkach podkładowych, 

płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych oraz na 
warstwie zbrojonej w systemach ociepleń, do systemów  
ociepleń z wełną mineralną i styropianem

• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• wodo i mrozoodporny
• faktura drapana (kornikowa, rowkowa) lub ziarnista (baranek)
• dobra odporność mechaniczna
• wysoka elastyczność
• dobra paroprzepuszczalność
• wysoka trwałość, odporność na UV, hydrofobowy
• odporny na czynniki atmosferyczne

Dane techniczne:
• zużycie dla faktury:
BARANEK: 1,5 mm - ok. 2,4 kg/m2, 2 mm - ok. 3,4 kg/m2,  
3 mm - ok. 5,0 kg/m2

DRAPANA: 1,5 mm - ok. 1,7 kg/m2, 2 mm - ok. 2,4 kg/m2, 
3 mm - ok. 3,7 kg/m2

• kolorystyka: paleta 406 kolorów
• uziarnienie: 1,5; 2 i 3 mm
• gęstość objętościowa: ok. 1,84 g/cm3

Forma dostawy:
• wiadra 25 kg na paletach po 33 szt.

SISITYNK 040C 
CALIFORNIA
tynk silikatowo-silikonowy

Zastosowanie:
• do ręcznego i mechanicznego wykonywania dekoracyjnych, 

pocienionych wypraw tynkarskich w palecie barw California
• na podłożach betonowych, mineralnych tynkach podkładowych, 

płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych oraz na 
warstwie zbrojonej w systemach ociepleń

• do systemów ociepleń z wełną mineralną i styropianem
• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• wodo i mrozoodporna
• faktura ziarnista (baranek)
• dobra odporność mechaniczna
• wysoka elastyczność
• dobra paroprzepuszczalność
• wysoka trwałość, odporność na UV
• odporność na czynniki atmosferyczne
• hydrofobowy

Dane techniczne:
• zużycie dla faktury:
BARANEK: 1,5 mm - ok. 2,4 kg/m2, 2 mm - ok. 3,4 kg/m2

• kolorystyka: paleta 128 kolorów California I, 
80 kolorów California II
• gęstość objętościowa: ok. 1,84 g/cm3

Forma dostawy:
• wiadra 25 kg na paletach po 33 szt.
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Tynki zewnętrzne

TYNK HYBRYDOWY 041
tynk silikonowo-akrylowy

Zastosowanie:
• do ręcznego lub maszynowego wykonywania dekoracyjnych, 

pocienionych wypraw tynkarskich
• na podłożach betonowych, mineralnych tynkach podkładowych, 

płytach g-k,
• na warstwie zbrojonej w systemach ociepleń ze styropianem
• do miejsc o zwiększonym zanieczyszczeniu środowiskowym
• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• wodoodporny
• mrozoodporny
• hydrofobowy
• faktura ziarnista
• wysoka przyczepność
• wysoka elastyczność

Dane techniczne:
• zużycie dla uziarnienia:
BARANEK: 1,5 mm - ok. 2,4 kg/m2

• kolorystyka: paleta 406 kolorów
• uziarnienie: 1,5 mm
• gęstość objętościowa: ok. 1,90 g/cm3

Forma dostawy:
• wiadra 25 kg na paletach po 33 szt.

KREISEL SD 911
CRYSTAL Deluxe 
„Made with CRYSTALLIZEDTM - Swarovski Elements”

Wysokiej jakości struktura tynku KREISEL z kryształkami „Made 
with CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements” nadaje się w ide-
alny sposób, by tworzyć reprezentacyjne pomieszczenia konferen-
cyjne, sale sprzedaży, ekskluzywne miejsca spotkań kulturalnych  
i towarzyskich oraz prywatny świat mieszkań.  W kombinacji z róż-
norodnością kolorów i materiałów otwiera przed architektami wielo-
rakie możliwości indywidualnego kształtowania pomieszczeń. 

Tynk „Crystal Delux” jest to połączenie tynku cienkowarstwowe-
go KREISEL w postaci gotowej do stosowania masy tynkarskiej  
z oryginalnymi kryształami „Made with CRYSTALLIZEDTM -  
Swarovski Elements”. Masa produkowana na bazie wyselekcjono-
wanych dyspersji żywic z wypełniaczami mineralnymi, środkami 
hydrofobizującymi, domieszkami umożliwiającymi aplikację krysz-
tałków i pigmentami. Nie zawiera amoniaku i rozpuszczalników 
organicznych. Po stwardnieniu jest wodo i mrozoodporna. Charak-
teryzuje się bardzo dużą paroprzepuszczalnością, przyczepnością, 
trwałością koloru, odpornością na zabrudzenia. 

Wielorakie struktury i kolory podkreślają fascynujące działanie 
kryształów. Wysokiej jakości tynk KREISEL nadaje się w idealny 
sposób, jako materiał nośny dla tych efektownych i szlachetnych 
powłok. Fascynujący materiał przemienia świat, inspiruje ludzi, 
wzbogaca ich sztukę i kulturę we wszystkich sferach życia. Już 
mała powierzchnia ma zdolność przenieść pomieszczenie w po-
zytywny klimat.
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GRUNTOLIT-W 301
wodny środek gruntujący

Zastosowanie:
• do gruntowania chłonnych podłoży z betonów zwykłych  

i komórkowych (np. gazobetonu), murów z cegieł, bloczków  
i pustaków, tynków, płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych

• pod farby dyspersyjne, zaprawy klejące, zaprawy tynkarskie  
cementowe i cementowo-wapienne, gładzie szpachlowe,  
okładziny ceramiczne, podkłady podłogowe, tapety

• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• wodoodporny
• mrozoodporny
• głęboko penetrujący
• zmniejsza chłonność
• odporny na zmydlanie

Dane techniczne:
• zużycie: ok. 50-300 ml/m2 (w zależności od chłonności  

i struktury podłoża)
• kolor: po wyschnięciu - bezbarwny
• pH: ok. 7
• czas wysychania powłoki: ok. 2-4 godziny

Forma dostawy:
pojemniki plastikowe:
• 1l w kartonach po 12 szt.
• 5l na paletach po 120 szt.
• 20l na paletach po 30 szt.

GRUNTOLIT-SG 302
głęboko penetrujący środek gruntujący

Zastosowanie:
• do gruntowania podłoży przed malowaniem farbami  

dyspersyjnymi firmy KREISEL
• do gruntowania chłonnych podłoży z betonów zwykłych  

i komórkowych, murów z cegieł, bloczków i pustaków, tynków, 
płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych

• pod farby dyspersyjne, zaprawy klejące, tynkarskie cementowe  
i cementowo-wapienne, gładzie szpachlowe, okładziny  
ceramiczne, podkłady podłogowe, tapety

• do wewnątrz i na zewnątrz

Cechy produktu:
• wodoodporny
• mrozoodporny
• drobnocząsteczkowy
• głęboko penetrujący
• zmniejsza chłonność
• odporny na zmydlanie

Dane techniczne:
• zużycie: ok. 50-300 ml/m2 (w zależności od chłonności  
i struktury
podłoża)
• kolor: po wyschnięciu - bezbarwny
• pH: ok. 6,5
• czas wysychania powłoki: ok. 2-4 godziny

Forma dostawy:
pojemniki plastikowe:
• 1l w kartonach po 12 szt.
• 5l na paletach po 120 szt.

Grunty
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GRUNTOLIT-SA 304
środek gruntujący pod farby silikatowe

Zastosowanie:
• do gruntowania chłonnych podłoży przed malowaniem farbami 

silikatowymi KREISEL
• do wzmacniania podłoży przed nakładaniem tynków  

renowacyjnych
• na podłoża z betonów zwykłych i komórkowych (np. gazobeto-

nu), murów z cegieł, bloczków i pustaków, tynków, płyt  
gipsowych i gipsowo-kartonowych

• do wewnątrz i na zewnątrz

Cechy produktu:
• wodoodporny
• mrozoodporny
• nie zmniejsza paroprzepuszczalności
• głęboko penetrujący
• zmniejsza chłonność
• odporny na zmydlanie

Dane techniczne:
• zużycie: ok. 50-300 ml/m2 (w zależności od chłonności  

i struktury podłoża)
• kolor: po wyschnięciu - bezbarwny
• pH: ok. 10-11
• czas wysychania powłoki: ok. 2-4 godziny

Forma dostawy:
pojemniki plastikowe:
• 5l na paletach po 120 szt.

GRUNTOLIT-SO 305
środek gruntujący pod farby silikonowe

Zastosowanie:
• do gruntowania chłonnych podłoży przed malowaniem farbami 

silikonowymi KREISEL
• na podłoża z betonów zwykłych i komórkowych (np. gazobeto-

nu), murów z cegieł, bloczków i pustaków, tynków, płyt gipso-
wych i gipsowo-kartonowych

• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• wodoodporny
• mrozoodporny
• paroprzepuszczalny
• głęboko penetrujący
• zmniejsza chłonność
• odporny na zmydlanie

Dane techniczne:
• zużycie: ok. 50-300 ml/m2 (w zależności od chłonności  

i struktury podłoża)
• kolor: po wyschnięciu - bezbarwny
• pH: ok. 7
• czas wysychania powłoki: ok. 2-4 godziny

Forma dostawy:
pojemniki plastikowe:
• 5l na paletach po 120 szt.
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GRUNTOBET 310
środek gruntujący pod tynki
gipsowe i cementowo-wapienne

Zastosowanie:
• do gruntowania podłoży betonowych i żelbetonowych pod tynki 

gipsowe, cementowo-wapienne i różnego typu gładzie
• do gruntowania wszystkich podłoży mineralnych pod tynki 

cementowo-wapienne
• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• wodoodporny
• mrozoodporny
• paroprzepuszczalny
• z kruszywem kwarcowym co zwiększa przyczepność tynków
• ułatwia nakładanie tynków
• odporny na alkalia
• odporny na zmydlanie

Dane techniczne:
• zużycie: ok. 250-300 g/m2

• pH: ok. 7
• kolor: po wyschnięciu - CZERWONY
• czas wysychania powłoki: ok. 2-4 godziny

Forma dostawy:
pojemniki plastikowe:
• 20 kg na paletach po 33 szt.

GRUNTOLIT-K 311
skoncentrowany środek gruntujący pod tynki  
i kleje gipsowe oraz wylewki anhydrytowe

Zastosowanie:
• do gruntowania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych  

i osłabionych podłoży pod tynki gipsowe, kleje do mocowania 
płyt gipsowo-kartonowych i wylewki anhydrytowe

• do wewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• skoncentrowany
• wodoodporny
• paroprzepuszczalny
• zwiększa przyczepność tynków
• ułatwia nakładanie tynków
• odporny na alkalia
• odporny na zmydlanie

Dane techniczne:
• zużycie: od 100 g/m2 – w stanie nierozcieńczonym
• kolor: po wyschnięciu – ŻÓŁTY
• pH: ok. 7
• czas wysychania powłoki: ok. 2-4 godziny

Forma dostawy:
pojemniki plastikowe:
• 15 kg na paletach po 33 szt.
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GRUNTOLIT-SK 313
skoncentrowany środek gruntujący pod tynki 
gipsowe i wylewki anhydrytowe

Zastosowanie:
• do gruntowania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych  

i osłabionych podłoży pod tynki gipsowe i wylewki anhydrytowe
• do wewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• skoncentrowany
• wodoodporny
• paroprzepuszczalny
• zwiększa przyczepność tynków
• ułatwia nakładanie tynków
• odporny na alkalia
• odporny na zmydlanie

Dane techniczne:
• zużycie: od 100 ml/m2 – w stanie nierozcieńczonym
• kolor: po wyschnięciu - ZIELONY
• pH: ok. 7
• czas wysychania powłoki: ok. 2-4 godziny
• nanoszenie powłok: po 12 godzinach

Forma dostawy:
pojemniki plastikowe:
• 15 kg na paletach po 33 szt.

TYNKOLIT-T 330
środek gruntujący pod tynki mineralne, akrylo-
we i mozaikowe

Zastosowanie:
• do ostatecznego przygotowania powierzchni przed nanoszeniem 

tynków mineralnych, akrylowych i mozaikowych fi rmy KREISEL
• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• wodoodporny
• mrozoodporny
• paroprzepuszczalny
• zwiększa przyczepność tynków
• ułatwia nakładanie tynków
• reguluje chłonność podłoży

Dane techniczne:
• zużycie: ok. 200-300 g/m2 (w zależności od chłonności i struktu-

ry podłoża)
• kolor: biały lub barwiony
• pH: ok. 7
• czas wysychania powłoki: ok. 4 godziny
• możliwość wykonywania wyprawy tynkarskiej:  

po ok. 24 godzinach

Forma dostawy:
pojemniki plastikowe:
• 5l na paletach po 80 szt.
• 15l na paletach po 33 szt.
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TYNKOLIT-SA 331
środek gruntujący pod tynki silikatowe

Zastosowanie:
• do ostatecznego przygotowania powierzchni przed nanoszeniem 

tynków silikatowych firmy KREISEL
• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• wodoodporny
• mrozoodporny
• paroprzepuszczalny
• zwiększa przyczepność tynków
• ułatwia nakładanie tynków
• reguluje chłonność podłoży

Dane techniczne:
• zużycie: ok. 200-300 g/m2 (w zależności od chłonności i struktu-

ry podłoża)
• kolor: biały lub barwiony
• pH: ok. 10-11
• czas wysychania powłoki: ok. 4 godziny
• możliwość wykonywania wyprawy tynkarskiej:  

po ok. 24 godzinach

Forma dostawy:
pojemniki plastikowe:
• 7 kg na paletach po 80 szt.
• 21 kg na paletach po 33 szt.

TYNKOLIT-SO 332
środek gruntujący pod tynki silikonowe

Zastosowanie:
• do ostatecznego przygotowania powierzchni przed nanoszeniem 

tynków silikonowych firmy KREISEL
• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• wodoodporny
• mrozoodporny
• paroprzepuszczalny
• zwiększa przyczepność tynków
• ułatwia nakładanie tynków
• reguluje chłonność podłoży

Dane techniczne:
• zużycie: ok. 200-300 g/m2 (w zależności od chłonności  

i struktury podłoża)
• kolor: biały lub barwiony
• pH: ok. 7
• czas wysychania powłoki: ok. 4 godziny
• możliwość wykonywania wyprawy tynkarskiej:  

po ok. 24 godzinach

Forma dostawy:
pojemniki plastikowe:
• 7 kg na paletach po 80 szt.
• 21 kg na paletach po 33 szt.
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TYNKOLIT-SISI 333
środek gruntujący pod tynki
silikatowo-silikonowe

Zastosowanie:
• do ostatecznego przygotowania powierzchni przed nanoszeniem 

tynków silikatowo-silikonowych firmy KREISEL
• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• wodoodporny
• mrozoodporny
• paroprzepuszczalny
• zwiększa przyczepność tynków
• ułatwia nakładanie tynków
• reguluje chłonność podłoży

Dane techniczne:
• zużycie: ok. 200-300 g/m2 (w zależności od chłonności  

i struktury podłoża)
• kolor: biały lub barwiony
• pH: ok. 10-11
• czas wysychania powłoki: ok. 2 godziny
• możliwość wykonywania wyprawy tynkarskiej:  

po ok. 24 godzinach

Forma dostawy:
pojemniki plastikowe:
• 7 kg na paletach po 80 szt.
• 21 kg na paletach po 33 szt.

TYNKOLIT Z-SA 341
zimowy środek gruntujący pod
tynki silikatowe

Zastosowanie:
• do ostatecznego przygotowania powierzchni przed nanoszeniem 

tynków silikatowych w SYSTEMIE ZIMOWYM ocieplania ścian 
firmy KREISEL

• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu:
• wodoodporny
• mrozoodporny
• paroprzepuszczalny
• zwiększa przyczepność tynków
• ułatwia nakładanie tynków
• reguluje chłonność podłoży

Dane techniczne:
• zużycie: ok. 200-300 g/m2 (w zależności od chłonności  

i struktury podłoża)
• kolor: biały lub barwiony
• pH: ok. 7
• czas wysychania powłoki: ok. 4 godziny
• możliwość wykonywania wyprawy tynkarskiej:  

po ok. 24 godzinach

Forma dostawy:
pojemniki plastikowe:
• 18l na paletach po 33 szt.
• 10l na paletach po 33 szt.
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TYNKOLIT G-SA 342
SYSTEM GARAŻOWY
środek gruntujący pod farbę
strukturalną

Zastosowanie:
• do ostatecznego przygotowania powierzchni przed nanoszeniem 

farby strukturalnej w SYSTEMIE GARAŻOWYM firmy KREISEL
• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
• ułatwia nakładanie powłoki malarskiej

Dane techniczne:
• zużycie: ok. 400 g/m2
• kolor: biały
• pH: ok. 10-11
• czas wysychania powłoki: ok. 12 godzin
• możliwość wykonywania wyprawy tynkarskiej:  

po ok. 24 godzinach

Forma dostawy:
pojemniki plastikowe:
• 21 kg na paletach po 33 szt.
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KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.o.

60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23

tel.: +48 61 846-79-00, fax: +48 61 846-79-09

e-mail: poznan@kreisel.pl

42-504 Będzin, ul. Bory 41a

tel.: +48 32 368-04-00; fax: +48 32 368-04-18

97-225 Ujazd, ul. 11. listopada 29

tel.: +48 44 726-16-00; fax: +48 44 726-16-99

ń ,

+48

97-427 Rogowiec B-4/1

tel.: +48 44 735-23-38

87-840 Lubie Kujawski  Kaliska 141

tel.        54 237-85-00

REGIONY HANDLOWE KREISEL

2. 502 417 888

5. 502 417 926

1. 500 117 783

3. 502 417 959

4. 502 417 929

6. 502 417 919

7. 502 417 922

8. 502 417 893

9  502 417 962.
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KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.o.

60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23 
tel.: +48 61 846 79 00, fax: +48 61 846 79 09
e-mail: poznan@kreisel.pl

42-504 Będzin, ul. Bory 41a
tel.: +48 32 368 04 00, fax: +48 32 368 04 18

97-225 Ujazd, ul. 11. listopada 29
tel.: +48 44 726 16 00, fax: +48 44 726 16 99

87-840 Lubień Kujawski, Kaliska 141  
tel. +48 54 237 85 00, fax +48 54 237 85 99

97-427 Rogowiec, ul. Zakładowa 2
tel.: +48 44 735 23 38, fax +48 44 735 17 47

07-400 Ostrołęka, ul. Łużycka 5
tel. + 48 (29) 646 15 00, 29 646 15 01, 
fax. +48 (29) 646 15 02

INFOLINIA 801 081 991, www. kreisel.pl
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